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Milí čitatelia, 

čas plynie veľmi rýchlo. Aj ten môj čas na 

tejto škole ubehol ako voda. Nedávno som po 

prvýkrát zasadol do školskej lavice spolu so 

svojimi spolužiakmi a dnes tie lavice 

opúšťame. A nielen lavice, ale aj všetko 

ostatné, čo sa so základnou školou spája. Čaká 

nás nový začiatok, nové zážitky. Ale to, čo 

sme prežili tu, budeme navždy nosiť vo 

svojich srdciach. 

Ratolesť bola našou súčasťou  po celý ten 

čas. Najmä „žolik“ nám neraz pomohol. 

A nechýba ani v tomto prázdninovom vydaní 

☺ Zaujímavé čítanie, rozhovory, tajničky sme 

pre vás pripravili aj tentokrát.  

Je načase odovzdať štafetu ďalšej 

generácii. Prajem vám, aby ste nielen v 

Ratolesti našli radosť a zábavu, ale aj na 

chodbách školy, v triedach, na výletoch. 

Školská kaplnka nech bude pre vás miestom 

stíšenia a načerpania energie. 

Ďakujeme všetkým, pod ktorých rukami 

sme rástli a dozrievali. 

Viliam, 9.C; foto: archív školy 
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Posledný štvrťrok v tomto školskom roku bol bohatý na úspechy v každej oblasti. 

Ďakujeme všetkým, ktorí vzorne reprezentovali našu školu. 

Názov súťaže Kolo Miesto Meno a trieda 

„...a Slovo bolo 
u Boha...“ 

Krajské 
1. Klára Angelovičová, 6.B 

1. Ema Štupáková, 8.A 

Celoslovenské 2. Klára Angelovičová, 6.B 

Hviezdoslavov Kubín 

Okresné 

1. Lívia Oravcová, 4.A 

1. Júlia Verebová, 6.A 

1. Lenka Bedriová, 3.C 

1. Veronika Gburíková, 6.C 

3. Viliam Ferko, 9.C 

Krajské 

1. Tereza Tverďáková, 6.A 

3. Júlia Verebová, 6.A 

3. Veronika Gburíková, 6.C 

Beniakove 
Chynorany  

Celoslovenské čestné uznanie Viliam Ferko, 9.C 

Literárne Košice 
Jána Štiavnického 

Celoslovenské 

1. Anna Mária Sudzinová, 9.C 

čestné uznanie Viliam Ferko, 9.C 

čestné uznanie Klára Angelovičová, 6.B 

čestné uznanie Benita Brillová, 5.D 

Šaliansky Maťko Krajské 1. Tereza Tverďáková, 6.A 

Slovo bez hraníc Celomestské 
2. Viliam Ferko, 9.C 

2. Dominika Hakulinová, 9.C 

Matematická 
olympiáda 

Okresné 

1. Daniela Bujňáková, 7.D 

2. Jakub Gajdošík, 7.D 

3. Martin Sudzina, 7.B 

2. Timotej Štefko, 8.A 

2. - 4. Liliana Varhoľáková, 6.B 

2. - 4. Alžbeta Múdra, 6.C 

Pytagoriáda Okresné 

1. Benita Brillová, 5.D 

3. Tomáš Ivančo, 4.A 

3. Matúš Varhoľák, 4.B 

3. 
Mária Magdaléna 

Nebesňáková, 8.A 
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Názov súťaže Kolo Miesto Meno a trieda 

Biologická 
olympiáda - 

projektová časť 
Okresné 2. Viktória Guttová, 7.A 

Biologická 
olympiáda - 

botanika 
Okresné 1. Viliam Ferko, 9.C 

Biologická 
olympiáda - 

geológia 

Okresné 
1. Anna Mária Sudzinová, 9.C 

2. Dominika Hakulinová, 9.C 

Krajské 1. Anna Mária Sudzinová, 9.C 

Celoslovenské 1. Anna Mária Sudzinová, 9.C 

Biologická 
olympiáda - zoológia 

Okresné 
1. Katarína Marcziová, 9.C 

2. Miriam Gburíková, 9.C 

Krajské 
1. Katarína Marcziová, 9.C 

2. Miriam Gburíková, 9.C 

Celoslovenské 1. Katarína Marcziová, 9.C 

ENTER olympiáda v 
programovaní 

Celoslovenské 2. 

Filip Štefko, 7.A 

Soňa Šomšáková, 8.A 

Ema Štupáková, 8.A 

Timotej Štefko, 8.A 

Michal Sabol, 8.A 

Moje mesto Celomestské čestné uznanie Andrej Tomčej, 2.C 

 

Boli sme ocenení 
Mestská časť Košice-Západ udelila kolektívu našej školy cenu za mimoriadne zásluhy 

vo verejno-prospešnej a výchovnej činnosti a pri príležitosti 30. výročia založenia školy. 

Ocenenie od starostu, Mgr. Marcela Vrchotu, prevzala naša pani riaditeľka, PaedDr. 

Mária Čačková. 

Vynikajúce výsledky v Testovaní 9 

Začiatkom apríla deviataci na celom Slovensku absolvovali testovanie z matematiky 

(MAT) a slovenského jazyka a literatúry (SJL). 

Celoslovenský priemer z MAT bol 53,2% a  zo SJL 59,1%. Naša škola aj tento rok 

prekonala očakávania – z MAT naši deviataci získali 75,7% (čo je o 22,5% viac ako 

celoslovenský priemer) a zo SJL 70,0% (čo je o 10,9% viac ako celoslovenský priemer). 

spracovala: Lucia; ilustrácia: Tamara  
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Výzvy a tematické dni 

Žiacka školská rada posledné dni v školskom roku chcela 

spestriť všetkým žiakom aj učiteľom, tak si vymyslela rôzne 

výzvy, ktoré nás posúvali v robení dobra dopredu a taktiež 

tematické dni oslovili väčšinu žiakov aj učiteľov. Bolo 

zaujímavé sledovať, aké rôzne outfity a doplnky mnohí 

ponachádzali vo svojich šatníkoch. 

 

TÝŽDENNÉ VÝZVY 
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TEMATICKÉ DNI 

 

Tepláková streda 

 

Rifľová streda 

 

Okuliarový utorok 

 

Folklórna streda 

 

Papučový štvrtok 

 

Šiltovková streda 

spracoval: Viliam; foto: archív školy  
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Rok odkazu štúrovcov 

Je Rok odkazu štúrovcov 

a o nich ôsmakom prišiel 9. 

mája porozprávať predseda 

Matice slovenskej, JUDr. 

Marián Gešper. Zaujímavosti 

o živote týchto velikánov aj o 

tom, čo všetko na poli svojho 

pôsobenia urobili, bolo 

obohatením nielen pre tých, 

čo majú radi 

literatúru. Niektorí boli za 

pohotové odpovede odmenení 

knihou. 
Tereza 

 

Exkurzia 

Trojdňovú geografickú exkurziu absolvovali ôsmaci 

za krásami Horného Zemplína. Dobyli hrad Čičva, 

zastavili sa v Zemplínskych Hámroch, v rodisku pána 

kaplána Františka, kde mali aj sv. omšu a pozreli si 

expozíciu Hámorského náučného chodníka. Zdolali 

Sninský kameň a pozorovali nočnú oblohu v observatóriu 

v Kolonici. Uchvátila ich vodná nádrž Starina a drevený Chrám sv. Juraja v obci Jalová. 

 
Martina; ilustrácia: Tamara; foto: archív školy  
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Koncoročné výlety 

  
5.B a 5.C v Zádielskej doline 

  
5.A na Hornom Bankove 

Karolína; foto: archív školy 

 

Karička 

40 žiakov sa pod vedením pani učiteliek Vargovej, Križalkovičovej a Ferkovej zapojilo 

do Radostnej karičky parchovianskej, ktorá sa tancovala 23. júna na Hlavnej ulici. 

 

Klára; foto: archív školy 
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Plavecký výcvik 

Šiestaci na plaveckom mali zaujímavý program a počas jedného tvorivého popoludnia 

vznikli aj takéto básničky. Mali k dispozícii slová ruža, vodička, karička, tanec, plavecký, 

bazén, loďka, luk, šíp, izba a pozrite sa, čo vymysleli ☺ 

Tam, kde je vodička, 

tancuje sa karička,  

síce len v plaveckom bazéne,  

ale smútok zaženie. 

Na loďku sme sa vybrali,  

spoznávať zákutia Šíravy. 

Luk a šíp sme do ruky vzali  

a hneď sme strieľali. 

Síce je izba maličká,  

no vojde sa tam ružička. 

 

Tancujem karičku  

a pijem vodičku.  

Pestujem ružičku  

pre moju mamičku. 

Ruža rastie ako z vody  

a do izby sa nám hodí. 

Do bazéna sa už teším,  

utekám a nič neriešim. 

Loptu si hádžem,  

na plaveckom skáčem.  

Šípy strieľam z luku,  

zastrelím aj muchu. 

 

Odbila siedma hodina,  

plavecký sa začína.  

„V bazéne nie je vodička,“  

povedala ružička. 

Tancuje sa karička  

a hádže sa loptička. 

Najprv si musíme izby upratať,  

potom môžeme šípy z luku vystrieľať. 

 

Karička je tanec skvelý,  

plavecký sme vždy mať chceli. 

V bazéne zábava je,  

loptu si tam hádžeme. 

Z luku šípy strieľame,  

do terčov sa triafame. 

Na izbách krátko sme,  

ale zábava aj tak je. 

Vo vodičke sa bavíme,  

na ruže nemyslíme. 

 

Napili sme sa vodičku  

a poliali ružičku. 

Strieľali sme z luku šípy,  

na izbe hovorili vtipy.  

V bazéne sme sa hrali  

a loptu si hádzali.  

Karička je tanec taký,  

na plaveckom všelijaký. 
spracovala: Lucia; ilustrácia: Tamara 

               

Denník zo ŠVP 

Táto škola v prírode bola jedna z najlepších pre nás – siedmakov.  

Prvý deň sme mali zraz pred 

spoločenským pavilónom. Všetci sme 

očakávali v napätí, čo za „Škola v prírode“ 

to bude. Nasadli sme do autobusu a už sme 

len kývali z okna našim rodičom. Cesta 

zbehla veľmi rýchlo. V autobuse sme 

počúvali hudbu, pozerali film alebo aj 

spali. Keď sme dorazili zložili sme si 

batožinu. Rozpis izieb ešte stále neprišiel, 

kde sme boli všetci v očakávaní, kto, ako 

a s kým bude v izbách ubytovaní. Pokiaľ 

sme čakali na izby, naši učitelia nám 

pripravili výlet do Klokočova. Tam sme 

mali svätú omšu a po jej ukončení sme sa 
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vybrali na neďalekú farmu. Po obede už 

boli pripravené izby, tak sme sa išli 

ubytovať. Po dlhom a vyčerpávajúcom 

prvom dni sme sa stretli na večeri. Keď sme 

dovečerali, stretli sme sa v tzv. 

spoločenskej miestnosti, kde sme dostali 

informácie na večer. Každý večerný 

program pripravovala iná trieda. 

Pondelkový program mala na starosti 7.A, 

ktorá nám pripravila improvizované 

divadielko, pri ktorom sme sa všetci 

zabavili. Po ukončení divadielka sme mali 

diskotéku. Diskotéky sme mali každý 

večer, to znamenalo, že sme celú našu 

ostávajúcu energiu z celého dňa použili 

tam. Medzi naše obľúbené tance patril aj 

belgický tanec, ktorý sme vedeli tancovať 

aj trikrát po sebe.  

Druhý deň sme sa išli kúpať do Thermal 

Spa Šírava, kde sme sa poriadne vyšantili 

vo vode. Po obede sme mali vždy 

zaslúžený oddych. Počas voľného 

programu sme hrali futbal, volejbal a iné 

športy. Utorkový večerný program mali na 

starosti siedmaci zo 7.B, ktorí nám 

pripravili hru „5 proti 5“, kde sme museli 

použiť všetky svoje mozgové bunky.  

Tretí deň – streda bola veľmi zaujímavá, 

lebo sme sa išli plaviť po Šírave. Výhľad 

bol nádherný. Večerný program v stredu 

mala na starosti 7.D, ktorá nám pripravila 

zábavné aktivity, napríklad, stoličkový 

tanec, alebo tanec s balónom.  

Štvrtý deň – štvrtok bol veľmi nabitý deň. 

Bol to posledný deň, kedy sme si to mohli 

naplno užiť. Doobeda sme sa vyšantili 

v bazénoch a po obede sme mali voľné 

aktivity. V ten deň nám veľmi počasie 

neprialo a začalo pršať. Boli sme veľmi 

sklamaní z toho, že sme nemohli ísť von. 

No nakoniec sme sa aj vo vnútri vedeli 

poriadne zabaviť. Pomaly sa schyľovalo ku 

koncu dňa. Posledný večerný program pre 

nás prichystali naši úžasní učitelia, kde 

bolo zhrnutie celého týždňa, vyhodnotenie 

a záver. Získali sme mnoho ocenení a ako 

posledný bod programu bola veľká 

diskotéka. Aj v tento večer sme si to 

poriadne užili. Po ukončení programu sme 

sa pobrali do svojich izieb, ale to sme ani 

netušili, čo ešte pre nás prichystali naši 

učitelia. Nočnú hru! Nočná hra bola síce 

krátka, ale všetci sme sa pri nej poriadne 

zabavili. Po ukončení nočnej hry sme sa už 

naozaj museli pobrať do svojich izieb spať.  

Posledný deň našej výpravy, vyzeral tak, 

že sme sa celé doobedie balili a po obede 

sme mali voľný program. Po obede prišli 

po nás autobusy a pobrali sme sa naspäť 

domov. V autobuse sme ešte zábavu 

neukončili, smiali sme sa, spomínali na 

krásne zažité chvíle počas celého týždňa. 

Ako sme prichádzali, v Košiciach na 

parkovisku sme  videli cez okno autobusu 

rozžiarené tváre našich rodičov. A tak sa 

skončila naša dlhá výprava.  

Táto škola v prírode ma naučila veľmi veľa. Nielen 

vzdelávať a učiť sa, ale aj hľadať si nových kamarátov 

a byť láskavý ku každému. Myslím, že za každého 

jedného siedmaka, ktorý tam bol, môžem povedať, že to 

bola jedna z najlepších škôl v prírode. Každý jeden deň 

sme si užívali naplno, ako sa len dalo. A za to sme 

vďační aj našim učiteľom, ktorí s nami nestrácali 

trpezlivosť a boli tam pre nás v každej situácii. V mene 

všetkých siedmakov im chceme povedať VEĽKÉ 

ĎAKUJEM, všetci budeme určite dlho spomínať na 

pekné chvíle strávené v „Škole v prírode“!!!! 

Sofia, 7.A; ilustrácia: Alžbeta, 7.A 
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ST Digitálna generácia 2021 

Naša škola sa v školskom roku 2021/2022 zapojila do grantového programu ST 

Digitálna generácia 2021. Tento grant podporuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii 

Pontis. Prostredníctvom takto získaných prostriedkov sme mohli do školy nakúpiť prvé 

micro:bity a k nim aj sady rôznych snímačov a motorčekov. Vďaka tomuto základu mohol 

vzniknúť tím, s ktorým sme sa vedeli zapojiť aj do následne vyhlásenej ENTER olympiády 

v programovaní.  

Tím žiakov (Soňa Šomšáková, 8.A, Timo Štefko, 8.A, Ema Štupáková, 8.A, Michal 

Sabol, 8.A a Filip Štefko, 7.A) vymyslel a navrhol zariadenie STEMFi – osobný asistent 

pacienta. V celoslovenskom kole za odprezentovanie tohto prístroja získali 2. miesto. 

Daniela; foto: archív školy 
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„Buď milosrdný!“  

Po úspešnom zvládnutí Testovania 9 a prijímacích skúšok sa naši deviataci s triednymi 

učiteľkami vrhli do Projektu 9P. Oficiálne sa začal začiatkom júna modlitbou litánií 

k Duchu Svätému. Prihovorila sa nám aj pani riaditeľka slovami povzbudenia do života, 

ktorý je pred nami. Heslom Projektu 9P je „Buď milosrdný!“ 

 

Učili sme sa rozširovať obzory poznania, slúžiť druhým, zabaviť sa. Toto všetko sa dialo 

v našom deviatackom tíme, kde sme sa učili vzájomne spolupracovať, riešiť prípadné 

nedorozumenia, odpúšťať si a predovšetkým ďakovať. 

 

Už v máji sme zažili silné emócie v Poľsku, kde duchovne na nás silno pôsobil priestor 

Lagiewnikov v Krakove. Nezabudnuteľný bol Oswienčim s celou svojou historickou 

bolesťou. 
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Boli sme nápomocní pri organizovaní športových hier, zorganizovali sme imatrikuláciu 

prváčikov. 

  

Ročníkový absolventský výlet na Liptove bol pre nás fantastický. Užili sme si šantenie 

v Tatralandii, obdivovali sme zvieratá v kontaktnej ZOO; milo prekvapila Stanišovská 

jaskyňa, miniatúry Slovenska, ale aj Dom Milana Rúfusa v Závažnej Porube.  

Sily sme zasa načerpali na duchovnej obnove vo Vysokej nad Uhom. 

  

Naučili sme sa základy sebaobrany, taeba, salsy, veslovania. Získavali sme gramotnosť 

v oblasti stravovania, prezentačných zručností, ale aj otcovstva a materstva. 

Projekt 9P bol slávnostne ukončený svätou omšou a rozlúčkovou slávnosťou v átriu 

školy. 
deviataci; foto: archív školy 
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„To najlepšie ešte len príde.“ 

Milí naši čitatelia, 

v tomto prázdninovom vydaní vám chceme predstaviť našu pani riaditeľku, Máriu 

Čačkovú, ktorá nám o sebe povedala veľmi zaujímavé veci. Bol to veľmi príjemný rozhovor 

aj stretnutie. 

 

Pani riaditeľka, čo vás viedlo k túžbe stať 

sa učiteľkou?  

Mala som veľmi dobré vzory, svojich 

bývalých učiteľov. Hlavne veľmi dobrú 

pani učiteľku biológie a pána učiteľa 

telesnej výchovy, preto som po gymnáziu 

išla študovať telesnú výchovu a biológiu.  

Ťahalo vás to už od začiatku alebo ste mali 

v detstve iné záujmy?  

Ťahalo ma to už od začiatku. Pamätám 

si, že od materskej školy som chcela byť 

učiteľkou, ničím iným. A mala som veľmi 

veľa záujmov, ako každý mladý človek. 

Bola som atlétka. Veľa času som strávila 

v prírode a teraz sa opäť k tomu vraciam. 

Mám rada ľudí, rada sa s nimi rozprávam, 

zaujímajú ma ich životné príbehy. Ja mám 

taký zvláštny dar. Ľudia sa mi rýchlo 

otvoria. Ako keby rýchlo nadväzujeme 

dôveru.  

Mysleli ste si od začiatku, že sa stanete 

riaditeľkou základnej školy alebo to prišlo 

tak postupne?  

V živote som si nemyslela, že budem 

riaditeľkou. V školstve som už 42 rokov 

ako učiteľka a na našej škole som už 15 

rokov. Prekvapilo ma, keď som sa 

dozvedela, že budem riaditeľkou. Vtedy 

som mala skoro 50 rokov.  

Ako ste sa cítili, keď ste prvýkrát vstúpili 

do tejto školy?  

Bolo to zaujímavé, lebo nastúpila som 

do školy 1. augusta 2007 a nebol tu nikto, 

okrem pani upratovačky. Celý august som 

trávila štúdiom dokumentov, lebo som 

netušila, kto na tejto škole je, ako vyzerajú 

tí ľudia, čo robia. Iba z tých dokumentov 

som sa dozvedela ich mená a ich pozície. 

Mala som celý mesiac, aby som sa dostala 

do obrazu.  

Čo máte na vašej práci najradšej?  

Najradšej mám ľudí, mám veľmi rada 

deti. Myslím si, že každý učiteľ má mať 

vzťah k deťom. Veľmi rada mám tvorivosť, 

keď môžem niečo vymyslieť a uskutočniť. 

Ešte mám rada, keď učitelia alebo deti majú 

nápady, ktoré vieme uskutočniť, tak je to 

úžasné. V riaditeľovaní mám rada slobodu 

v rozhodovaní.   

Ako vyzerá váš bežný deň na riaditeľskej 

pozícii?  

Záleží na tom, ktorý deň v týždni to je, 

aj podľa programu a čo sa deje v školstve. 

Keby ste ma chceli hľadať, tak ma v škole 

nájdete už o 6:40. Som tu asi druhá po 

školníkovi. Prejdem si celú školu, stretnem 

učiteľov, ktorí sa v škole chystajú na 

výučbu alebo pijú kávu a môj pracovný deň 

končí o 15:00. Už 3. rok neučím, predtým 

to bolo oveľa lepšie, lebo som učila 
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anglický jazyk a mohla som spoznať deti. 

Teraz mnohých môžem poznať iba 

zo školských akcií a aktivít, zo slov 

učiteľov alebo keď sa len stretneme na 

chodbe. Väčšinu si zrána dávam ťažké 

stretnutia, napríklad, keď sa potrebujem 

rozprávať s rodičmi alebo so žiakmi 

a potrebujem riešiť niečo veľmi ťažké. 

Potom ma čaká už len bežná agenda, ako 

maily, štúdium dokumentov, kontrola 

výučby, odpovedám na potreby či už sú to 

deti alebo učitelia. Záleží to aj od toho, aké 

je obdobie školského roka. Záver 

školského roka je už veľmi ťažký, lebo je 

veľmi veľa vecí, ktoré treba riešiť.  

 

Máte nejaké koníčky, záľuby? Čo robíte 

vo voľnom čase?  

Mám a nechcem sa ich vzdať. Veľmi 

rada čítam. To je asi jeden z mojich 

najlepších koníčkov a čítam ťažké knižky, 

napríklad teologicko-psychologické, ale aj 

na odľahčenie detektívky. Keďže mám 

rada anglický jazyk, čítam aj v anglickom 

jazyku. Tiež mám rada prírodu a turistiku. 

Mám zoznam miest, kam by som chcela 

ísť. Milujem svoje vnúčatá, ktoré sú 

úžasným obohatením. Svoj čas rada trávim 

v kuchyni.  

 

Mali ste alebo riadite nejakým mottom 

našu školu?  

To, čo mi pomáha v riadiacej práci, je 

to, že nie ja som tu riaditeľ, ale Boh riadi 

toto dielo. Je tu veľa požehnania a ja to tak 

cítim, že ma to oslobodzuje, že sa tu 

nemusím tváriť, aká som tu dôležitá. Je to 

tu na každom kroku vidieť, že táto škola je 

Božie dielo. Je veľmi veľa teórií, ako 

riadiť, ale mne sa páči teória slúžiaceho 

vodcu.   

Je niečo, čo by ste chceli odkázať žiakom 

a učiteľom?  

Áno, určite. Keď mi bolo ťažko 

v živote, tak doma sme si stále hovorili, že 

to najlepšie ešte len príde. Platí to pre 

učiteľov a aj pre žiakov. V ťažkých 

situáciách som videla takú dobrú nádej 

vďaka tejto vete. 

 

Pani riaditeľke prajeme, aby si užila svoje vnúčatá, venovala sa svojim koníčkom 

a ďakujeme za krásnych 15 rokov jej služby na našej škole. 

Za rozhovor ďakuje 
Daniela; foto: súkromný archív respondenta 
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Olympionici z jednej triedy 

Nestáva sa to často, aby v jednej triede bol taký vysoký počet žiakov, ktorí sa zapojili do 

viacerých súťaží a boli aj úspešní. Na našej škole takáto trieda je, vlastne, bola, lebo už 

odchádza na strednú školu. Ktorá to je? 9.C a my sme prevetrali Ninu Fodorovú, Miriam 

Gburíkovú, Dominiku Hakulinovú, Katarínu Marcziovú, Annu Máriu Sudzinovú 

a Viliama Ferka. Položili sme im zopár otázok, na ktoré nám odpovedali. 

 

Prečo ste sa rozhodli súťažiť, čo alebo kto 

vás inšpiroval? 

Nina: Do súťaží som sa prihlásila preto, 

lebo som chcela získať nové vedomosti a 

úspešnosť na olympiádach mi pomohla 

pri lepšom umiestnení na prijímačkách. 

Viliam: Na prvom stupni ma oslovila pani 

učiteľka, či by som nechcel ísť na 

recitačnú súťaž. Zapáčilo sa mi to. Hlavne 

vtedy, keď som bol aj úspešný ☺. Keď 

som potom prešiel na druhý stupeň, tak 

som sa rozhodol v tom pokračovať 

a k recitačným a speváckym súťažiam 

som pridal aj predmetové olympiády. 

Dominika: Súťažiť som sa rozhodla, 

pretože som chcela skúsiť niečo nové a 

neskôr ma to začalo baviť ☺ 

Katarína: Do olympiády z biológie som sa 

zapojila aj v predchádzajúcich rokoch a 

chcela som dosiahnuť lepšie umiestnenie. 

Inšpirovala ma sestrička Zuzana, ktorá za 

mnou prišla s nápadom zapojiť sa a som 

jej za to veľmi vďačná.  

Miriam: Rozhodla som sa súťažiť preto, 

aby som sa rozvíjala v predmetoch, ktoré 

ma zaujímajú a baví ma učiť sa o nich viac 

do hĺbky. Inšpirovali ma moji spolužiaci, 

učitelia, súrodenci a aj rodičia. 

Anna Mária: Niektoré súťaže som chcela 

iba skúsiť, na ostatné ma nahovorili iní. 

V akých súťažiach ste reprezentovali našu 

školu? 

Nina: Školu som reprezentovala v 

biologickej olympiáde, kategória C, 

projektová časť a v chemickej olympiáde, 

kategória D, teoreticko-praktická časť. 

Viliam: Našu školu som reprezentoval 

v olympiádach z biológie kategórii E - 

botanika a v kategórii C - projektová časť, 

v recitačných súťažiach Hviezdoslavov 

Kubín, Beniakove Chynorany, Slovo bez 

hraníc, „...a Slovo bolo u Boha...“, 

v speváckej súťaži Slávik Slovenska aj 

v súťažiach vo vlastnej tvorbe. 

Dominika: Školu som reprezentovala 

hlavne v recitačných súťažiach 

Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, 

Slovo bez hraníc…, ale vyskúšala som si 

aj predmetové olympiády geologickú a 

matematickú olympiádu. 

Katarína: Súťažila som v biologickej 

olympiáde kategória E - zoológia. 

Miriam: Najdlhšie som reprezentovala 

našu školu v biologickej olympiáde - 

zoológia,   ale    zúčastnila    som    sa    aj 
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matematickej a chemickej olympiády a 

iných súťaží. 

Anna Mária: Už si ani presne nepamätám, 

ale naposledy to bola biologická 

olympiáda. 

Chcete v súťažiach pokračovať aj na 

strednej škole? 

Nina: Určite áno. 

Viliam: Samozrejme, a teším sa, aké 

olympiády a súťaže sa mi na strednej 

škole ešte otvoria. 

Dominika: Povedala som si, že na strednej 

už budem mať voľno, ale ktovie, ako dlho 

mi to vydrží ☺. Momentálne neplánujem 

nič, ale keď sa niečo nové pritrafí, tak to 

rada skúsim. 

Katarína: Určite chcem v olympiádach 

pokračovať aj naďalej. Môžem sa veľa 

nového naučiť, spoznať mnoho milých 

ľudí a načerpať skvelú energiu a zážitky. 

Miriam: Uvidím, ako to budem časovo 

zvládať, ale chcela by som v súťažení 

pokračovať. 

Anna Mária: Rozhodne, ak budem stíhať. 

Máte nejaký zaujímavý zážitok zo štúdia 

na našej škole, ktorý sa vám vryl do 

pamäti? Nejaká akcia, udalosť. 

Nina: Najlepšie zážitky mám zo škôl v 

prírode a z aktivít projektu 9P, ktorých 

sme sa so spolužiakmi zúčastnili (napr.: 

výlet do Poľska, Liptovský Mikuláš, 

Laser game, Imatrikulácia, športový 

deň,…) 

Viliam: Najviac sa mi do pamäti vryl 

lyžiarsky výcvik v siedmom ročníku. Pre 

mňa to bola asi naj akcia. Veľmi rád naň 

spomínam. 

Dominika: Za tých deväť rokov mám 

zážitkov na celú Ratolesť ☺, ale s veľkým 

úsmevom spomínam na školu v prírode v 

2. ročníku, lebo hlášky a zážitky z nej ma 

sprevádzajú doteraz. 

Katarína: Tých spomienok a akcií je 

naozaj veľa. Na školu v prírode s 

lyžiarskym či Projekt 9P, ktorý prebiehal 

v júni si budem určite pamätať. 

Miriam: Najzaujímavejšie boli pre mňa 

školy v prírode a výlety, ktoré sme spolu 

absolvovali s našou triedou. 

Anna Mária: Určite deviatacký výlet do 

Poľska. 

Čo by ste odkázali našim čitateľom? 

Nina: Chcela by som vám povedať, že sa 

oplatí zúčastňovať na olympiádach, 

pretože vám to veľmi pomôže pri 

prijímačkách, ktoré vás čakajú. Pracujte 

na sebe, nenechajte sa nikým odradiť, 

nevzdávajte sa a choďte za svojimi cieľmi 

a snami, lebo ako povedal John Dewey: 

,,Bez cieľov a úsilia o ich dosiahnutie 

nemôže žiť žiaden človek.” 

Viliam: Aby ste si užívali každý jeden 

moment na našej škole. Súťaže, školské či 

triedne akcie, ale aj obyčajné chvíle so 

spolužiakmi v triede, na chodbe, na dvore 

či v jedálni.  A buďte stále veselí 

a usmiati ☺ 

Dominika: Nebojte sa skúšať nové veci, 

pretože nikdy neviete, čo z toho vzíde a či 

sa vám to nezíde ☺. Užívajte si čas na 

tejto škole, kým môžete a čítajte Ratolesť 

☺. 

Katarína: Našim čitateľom by som chcela 

odkázať, aby sa snažili, posúvali svoje 

hranice a nebáli sa súťažiť. 

Miriam: Snažte sa! Robte to, čo vás baví a 

v čom ste dobrí a hlavne rozvíjajte svoje 

talenty. 

Anna Mária: Nech sa zapájajú do súťaží, 

nemajú čo stratiť. 

Za rozhovor ďakujú a úspešný štart na strednú školu prajú 
Tereza a Karolína zo 6.A; foto: archív školy  
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Stretnutie  
s Valentínom Šefčíkom 

Nie každému sa podarí stretnúť 

spisovateľa. Našim tretiakom sa takáto 

možnosť naskytla vďaka festivalu 

Rozčítajme Košice. 

Valentín Šefčík prišiel k nám do školy 

a jeho pútavé rozprávanie všetkých 

tretiakov aj pani učiteľky ohúrilo. Odteraz 

ešte viac budú čítať jeho knihy a učiť sa 

jeho básne. 

Poďakovanie patrí pani knihovníčke za 

prípravu besedy. 

 

 

Deň mlieka 

Medzinárodný deň mlieka sa 

oslavuje 17. mája už od roku 1957. Je 

dôležité, aby mlieko a mliečne výrobky 

boli súčasťou každodennej potravy.  

Aj naša školská jedáleň 18. 

mája pripravila mliečne dobroty, ktoré 

mali možnosť ochutnať druháci. 

Samozrejme, mohli sa aj zabaviť pri 

veselých súťažiach.  

Ďakujeme pani riaditeľke školskej 

jedálne aj tetám kuchárkam za takýto 

„mliečny deň“. 

 

 

Škola v prírode Heľpa 

Príjemné spomienky si priniesli 

aj naši štvrtáci zo ŠvP v Heľpe. 

Okrem plávania, súťaženia, hrania, 

futbalovania... spoznali aj krásne 

prostredie tejto malebnej dediny, 

príjemných ľudí, super tety 

kuchárky a odnášajú si odtiaľ 

množstvo krásnych zážitkov. 

 

Anna, 4.C 
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Anna, 4.D 

 

Melánia, 4.C 

 

Katarína, 4.C 

Tajnička: __ __ __ __  

L J V O H LETO 

ČAJ 

HURÁ 

ČAU 

HRA 

NIČ 

JÉJ! 

E A H U ! 

T Č R D J 

O Á A A É 

Č I N U J 

Pia, 4.D 

Tajnička: __ __ __ __ __ __ __ __ __  

1.       B   

  2.        

3.  K        

  4.        

  5.        

6.          

  7.  H      

8.          

 9.      M   

1. Mesiac, kedy sa nastupuje do školy ... 

2. V rybníku pláva ... 

3. Na trampolíne sa ... 

4. Jar, leto, jeseň, ... 

5. Noc a ... 

6. Je to tvoje, ale iní to používajú viac ako 

ty ... 

7. Hľadáš ju v kope sena ... 

8. Slovenský spisovateľ ... Hevier. 

9. Ruky si umývam voňavým ... 
Pia, 4.D 

 
Nina F., 4.D 
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Nina Dž., 4.D 

 

Katarína, 4.D 

 

Tajnička: 

__ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __! 

1. Book po slovensky 

2. Shop po slovensky 

3. Inak povedané povraz 

4. Mesiac, v ktorom začína 

školský rok 

5. Podobné ako višne 

6. Opak slova ÁNO 

7. Slovesá sú ..., ktoré idú do lesa. 

8. Lion po slovensky 

9. Pavúk po anglicky 

10. Strom po anglicky 

11. Pen po slovensky 
Michal, 4.D 

 

 

Didaktické hry v prírode 

Druháci na didaktických hrách 

skrotili štyri živly v rekreačnom 

stredisku Alpinka. Na jednotlivých 

stanovištiach si v praxi overovali 

teoretické poznatky a aj pohybové 

zručnosti. Didaktické hry v prírode 

splnili svoj cieľ a žiaci sa vrátili 

plní skvelých zážitkov a 

skúseností. 

 

    1.         

 2.            

  3.           

   4.          

    5.         

    6.         

 7.            

             

    8.         

9.             

    10.         

 11.            

     !        
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Krása v podzemí 

Svoj prvý školský výlet absolvovali 

prváci. Nasmerovali si to rovno do 

podzemia. Opálové bane im odkryli 

tajuplný podzemný svet v Slanských 

vrchoch. 

 

V bábkovom divadle 

Prváci sa veľmi potešili návšteve 

bábkového divadla. Slávnostne 

vyobliekaní so svojimi pani učiteľkami si 

boli pozrieť rozprávku „O psíčkovi 

a mačičke“.  

 

Tretiaci v putovnej škole v prírode 

Bol to krásny predposledný týždeň v tomto školskom roku, ktorý si tretiaci užili naplno. 

Pani učiteľky triedne im pripravili bohatý program. 

PONDELOK: športový areál 

UTOROK: botanická záhrada 

STREDA: opekačka v prírode 

ŠTVRTOK: piknik 

PIATOK: exkurzia po Košiciach – Dóm sv. Alžbety, 

Urbanova veža, Miklušova väznica 

Hurá, je tu leto! 

Lúčime sa so školou, 

koniec je skloňovaniu slov. 

Lúčime sa s násobilkou 

aj s našou priateľkou Mýlkou. 

Lúčime sa s učiteľmi, 

lúčime sa aj s priateľmi. 

Tešíme sa na prázdniny 

a leto plné zmrzliny. 
Anna, 4.D 

spracovali: Klára a Júlia; ilustrácia: Tamara; foto: archív školy 
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Deň Zeme 

Ako vieme, aj naša modrá planéta má 

svoj medzinárodný deň. Každoročne si ho 

pripomíname aj v ŠKD, a to rôznymi 

aktivitami. V 10. oddelení odštartoval 

projekt 3 R- čo znamená redukovať – 

kupovať len to, čo naozaj potrebujeme, 

znovu používať – použiť veci viac než 1 

krát a recyklovať – dávať použité veci do 

zberných košov a nie do odpadu. Práve v 8. 

a 9. oddelení takto recyklovali použité veci 

a vytvorili z nich rôzne výrobky a hračky 

a výstavka bola hotová. U prváčikov sa 

poctivo zbieral odpad v okolí ich 

výklenkov, aby sa potom mohli zahrať 

a nakresliť si krásnu modrú planétu. 

A zaujímavá aktivita sa konala aj 

u druhákov, kde deti kreslili našu planétu 

Zem, ako ju videli cez kľúčovú dierku. 
 

 

Na dvore v Jeruzaleme pred svitaním 

Takýto názov mala divadelná hra, ktorá 

zaujala pani vychovávateľku Evu 

Németovú v detskom časopise Rebrík. 

Rozhodla sa ju nacvičiť s deťmi zo svojho 

oddelenia. Hlavný hrdina je mladý kohútik, 

ktorý sa veľmi snaží kikiríkať tak, ako sa 

patrí, ale nedarí sa mu, a preto sa mu 

zvieratká na dvore smejú. A jediné 

zvieratko, ktoré mu verí, je oslík, ktorý sa 

ho snaží povzbudiť a rozpráva kohútikovi, 

ako on, obyčajný oslík, niesol na svojom 

chrbte Kráľa. Vysmievačky myšky mu 

neveria, úlisná mačička tiež nie, ale 

kohútika to povzbudí a veru stihne prvý 

záblesk slnečného lúča a pekne zakikiríka. 

Dokonca 3-krát. ... A niekde v blízkosti 

dvora si Ježišov učeník Peter práve 

uvedomí, že Ježiša trikrát zaprel... Ale ako 

vieme, Ježiš mu odpustil, a to je práve 

hlavné motto celej scénky. I naše deti 

urobia niečo zlé, vyvedú nejakú nezbedu, 

ale od toho sme tu my, rodičia či učitelia, 

učiť deti, že prísť a prosiť o odpustenie je 

správne a prináša úľavu. 
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Pre naše mamičky 

Ak si myslíte, že deti v ŠKD zabudli na 

svoje mamičky, mýlite sa! Nezabudli! V 

každom oddelení sa konali rôzne aktivity, 

v ktorých bolo cítiť, ako deti milujú svoje 

mamičky. U prváčikov sa vystupovalo 

s básničkami a riekankami 

a sprostredkovali to mamkám vďaka 

technike, čím si to mamky mohli vychutnať 

v pohodlí domova. U druhákov sa 

vlastnoručne vyrábali pozdravy, krásne 

vyzdobené srdiečka a písali listy 

s poďakovním. U tretiakov mali živé 

vystúpenie  pre mamky so scénkou, 

hudbou, prednesom prózy a tancom. 

A nakoniec sa deti zahrali na maliarov 

a namaľovali pre mamku portrét. 
 

 

Belgický tanec v ŠKD 

Nebol by to školský klub detí, keby sa 

tam stále niečo nedialo a nebola by tam 

zábava. Pani vychovávateľky si pre deti 

vymysleli tancovanie známeho belgického 

tanca, ktorý má jednoduché kroky. To by 

nebolo nič ťažké, ale tancovať v čo 

najväčšom počte, aby sa vytvoril zápis do 

Guinnessovej knihy, pardon, do Kroniky 

školského klubu o najväčšom počte 

tancujúcich, tak to už bolo náročnejšie, 

hlavne na organizáciu. Tím 

vychovávateliek sa do nacvičovania pustil 

už v máji a 8. júna sa už tancovalo. A veru, 

zápis do Kroniky ŠKD sa bude písať, 

tancovalo 187 detí. Ďakujeme všetkým 

tancujúcim! 

 

spracovala: Eva Németová, pani vychovávateľka; ilustrácia: Tamara; foto: archív školy   
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Žiaci 6.C na hodine matematiky hľadali svojho priemerného spolužiaka. Keďže sú ale 

všetci jedineční a originálni, museli si ho podľa nameraných a vypočítaných údajov 

nakresliť 🙂 
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Piataci na hodinách výtvarnej výchovy vyrábali pre svoje mamky na Deň matiek 

krásne prívesky. Najprv si museli navrhnúť motív, potom ho prekreslili na zmršťovaciu 

fóliu, ktorú následne upiekli a celý darček dotvorili pozdravom. Mamky sa určite potešili 🙂 

 

 

Aj ôsmaci vyrábali počas hodín techniky prívesky zo zmršťovacej fólie. Vydarili sa 

im 🙂 
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spracovala: Daniela a Martina; foto: archív školy 

 

Dobrú chuť, vtáčence! 

Poznáte sýkorku, pinku, zelienku či 

stehlíka? Mnoho vtáčikov žije v našom 

okolí, skrášľujú naše životy svojím 

krásnym spevom a sú významné pri 

udržiavaní biologickej rovnováhy. Viete, 

aké krmivo im chutí, viete, ako sa 

správajú v zime či na jar, keď už slniečko 

začína hriať ich malé telíčka? Viete, 

kedy a čím je možné prikrmovať vtáčiky? 

Čo je vhodné a nevhodné? Čo im najviac 

chutí? Toto a aj omnoho viac sa pokúsila zistiť 

Viktória Guttová zo 7.A.  

Od septembra do februára sledovala 

vtáčiky vo svojom okolí, pripravila im kŕmidlá 

s rôznymi druhmi krmiva. Sledovala, ako sa 

správajú, čo ktorému druhu najviac chutí, kedy 

prichádzajú ku kŕmidlám, v akom počte 

a fotila ich. Potom sledovala poveternostné 
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podmienky a všetko starostlivo 

zapisovala. Viete si predstaviť, 

že vtáčiky sú vrtké stvorenia a sú 

veľmi pohyblivé. Zachytiť ich na 

fotke či zistiť, o aký druh vtáčika 

ide, vyžaduje veľa trpezlivosti 

a aj teoretického štúdia. Boli 

chvíle, kedy neprišiel ani jeden 

vtáčik a na prílet jedného bolo 

potrebné veľa času a čakania 

s pripraveným fotoaparátom. 

Pri príprave projektu 

Viktorka využila aj svoj výtvarný 

talent a nakreslila množstvo 

vtáčikov veľmi pekne. Čo teda 

vyplýva z jej práce? Citujeme 

z jej projektu pod názvom: 

Dobrú chuť, vtáčence: 

Najvhodnejšia je 

kombinácia kŕmidiel v tvare 

domčeka, ale aj závesných 

s viacerými bidlami, aby sa zamedzilo 

konkurencii vtákov a zabezpečila sa 

výživa pre väčší počet vtákov, ale aj 

rôznych druhov. Úplne nevhodné sú 

závesné lojové guľky v plastových 

sieťkach. Zo stravy je najlepšia 

slnečnica, žiadne pečivo ani slanina. 

Chcela by som povzbudiť aj 

spolužiakov, aby sme na konci jesene 

vyvesili kŕmidlá v okolí školy, ktoré by 

sme pravidelne dopĺňali, a tak sa starali 

o našich operených priateľov a zároveň 

ich aj spoznávali. 

Pri pozorovaní som zistila, že 

každému druhu vtákov vyhovoval iný 

druh kŕmidla a zároveň sa každý druh 

stravoval v inej pozícii. Vyhovovali im 

najviac semená slnečnice čiernej, 

sýkorkám vyhovoval aj závesný loj v tvare 

kruhu. Drozdom čiernym ovocie. Pri každom 

doplnení krmiva som kŕmidlo vydezinfikovala. 

Prekvapili ma aj vtáky, ktoré som 

nepovažovala za bežné a doteraz som si ich ani 

nevšimla, ako napríklad glezg obyčajný, 

zelienka obyčajná, stehlík obyčajný, sýkorka 

chochlatá, uhliarka hôrna, brhlík obyčajný. 

Zároveň som zistila, že bežne predávané 

závesné guľky v plastovej sieťke im vôbec 

nechutili a zároveň sú pre ne nebezpečné, 

keďže si do nich zachytili nôžku. Zaujímavé 

bolo aj pozorovať správanie a reakcie na 

prítomnosť iných vtákov. Sýkorky boli 

jednoznačne dominantné oproti ostatným 

a zároveň ich aj odháňali a zastrašovali. 

Zvýšením počtu kŕmidiel sa ich správanie 

upokojilo. 

Viki, 7.A; foto: archív školy 
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Na hodinách literatúry sa piataci dozvedeli nové informácie o komikse a sami si 

vyskúšali vytvoriť komiks. Vznikli naozaj umelecké diela. 

 

Šimon a Jakub U., 5.C 

 

J 
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O 

Počas prázdnin môžeme niekomu  

napísať   list    a   nie    dopis. 
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Lucia, 5.B 
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Dorota, 5.A 
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Barbora, 5.A 
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Zuzana, 5.C 

 

  

Ž O L Í K 
+1 bod v písomke 

Meno žiaka:  ............................................................  Trieda: ...............  

Predmet: ..................................................................  Dátum:  ..............  

Platí od  19. septembra 2022  do  22. decembra 2022. 
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Tajnička: __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __  

POD GEO 

NAD GUMA 

EGREŠ ANANÁS 

TSV ŠPINA 

OÁZA JADRO 

MAT TRI 

JED UČITEĽ 

KRIEDA MOTÝLE 

OPICA AUTO 

VYV LAVICA 

PES SJL 

VO BIO 

MAČKA TV 

Lucia, 4.D 

 

Tajnička: Všetci sa tešíme na  __ __ __ __ __ __ __ __ __ . 

 
Natália a Petra, 5.B  

O E G H M A T U U B 

P G U R A N R D Č I 

I R M V Č A I E I O 

C E A Y K N L J T Á 

A Š P V A Á A R E N 

A P P Á T S V K Ľ A 

U I E O V J I R Z D 

T N S D T L C IE N P 

O Á Z A I J A D R O 

N M O T Ý L E A Y D 
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1. Silák z rozprávky 

2. Vypožičiavame si to v knižnici 

3. Základná jednotka prózy 

4. Jeden riadok v básni 

5. Zvuková zhoda slabík na konci 

verša 

6. Bábka, ktorá sa vodí zospodu 

na paličkách 

7. Človek, ktorý vystupuje 

v rozprávke 

8. ..., jadro, záver 

9. Spisovateľ inak 

10. Hrajú sa tam predstavenia 

Ema a Stella, 5.B 

 

        
 

Tajnička: 1. júna je  __ __ __   __ __ __ __ 

 

1. Naša najväčšia rieka 

2. Včera, ... a zajtra 

3. Má sedem dní 

4. My sme slovenský ... 

5. 4. júna má meniny ... 

6. V lete chodievame na ... 

7. Najlepší priateľ človeka 

(zdrobnenina) 

Lucia; ilustrácia: Tamara 

 

 

 

         

  1.        

  2.        

    3.      

   4.       

    5.      

 6.         

 7.         

    8.      

9.          

 10.         

     1.      

   2.        

3.           

           

 4.          

    5.       

 6.          

   7.        
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Tajnička:  __ __ __ __ __ __ __ __  výcvik 

    1.            

    2.            

   3.             

 4.               

   5.             

    6.            

    7.            

8.                

1. Najlepší štvornohý priateľ človeka 

2. Láska po anglicky 

3. Súbor kníh o mladom čarodejníkovi 

4. Veľké zviera, ktoré žije v lese a v zime spí 

5. 24 hodín je jeden ... 

6. Pridáva sa do čaju 

7. Opak slova šepkať 

8. Opak slova škaredý 

Samuel M., 6.C 

 

 

Oliver, 5.A  
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Vyhodnotenie zberu SABI viečok  

v školskom roku 2021/2022 

V školskom roku 2021/2022 sa 105 žiakov našej školy zapojilo do zberu hliníkových 

viečok z výrobkov SABI, firmy Milk-Agro, s.r.o. Bolo vyzbieraných 58 kg viečok, čo 

predstavuje 86,95 g na jedného žiaka školy. V kategórii A4 (školy nad 350 žiakov) sme sa 

umiestnili na 5. mieste a vyhrali veľmi zaujímavé ceny, ako napr. tričká, perá, hry a pre 

najlepšieho zberača školy tablet. 

11 NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ZBERAČOV 

1. ČONKOVÁ Anička 3.B 12 653 ks 

2. TÓTH Matúš 5.B 7 680 ks 

3. WEISS Gregor 6.A 7 064 ks 

4. DOBRÍKOVÁ Lenka 8.C 6 574 ks 

5. MARCZIOVÁ Katarína 9.C 6 486 ks 

6. VAŠKOVÁ Dorota 8.C 4 902 ks 

7. KOŤOVÁ Nela 6.C 4 193 ks 

8. KULČÁR Bruno 6.B 3 680 ks 

9. ŽÁČIKOVÁ Viktória 9.A 3 440 ks 

10. TURZÁK Vladimír 7.A 3 415 ks 

11. MATIKOVÁ Lesana 6.C 3 105 ks 

 

PORADIE TRIED 

1. miesto 3.B 15 225 ks 

2. miesto 8.C 11 696 ks 

3. miesto 6.C 8 751 ks 

 

VYHODNOTENIE ZBERU V TRIEDACH 

1.A 2 236 ks 

1.B 2 919 ks 

1.C 1 362 ks 

  

2.A 4 406 ks 

2.B 0 ks 

2.C 2 408 ks 

2.D 579 ks 

 

3.A 180 ks 

3.B 15 225 ks 

3.C 748 ks 

 

4.A 2 459 ks 

4.B 4 442 ks 

4.C 5 800 ks 

4.D 1 156 ks 

 

5.A 6 763 ks 

5.B 8 650 ks 

5.C 70 ks 

5.D 2 247 ks 

 

6.A 7 064 ks 

6.B 5 162 ks 

6.C 8 751 ks 

 

7.A 3 873 ks 

7.B 3 378 ks 

7.D 4 500 ks 

 

8.A 1 800 ks 

8.B 0 ks 

8.C 11 696 ks 

 

9.A 5007 ks 

9.C 6 888 ks 



 
 

38 ZBIERAM, ZBIERAŠ, ZBIERAME... » 

 

spracovala:  Lýdia Tothová, pani asistentka; foto: archív školy 

 

Vyhodnotenie zberu papiera 

I. stupeň 

1. Štefan Turček 4.B 305 kg 

2. Oliver Nagy 1.A 130 kg 

3. Dominika Sedláčková 1.C 91 kg 

4. Filip Vaľko 2.D 75 kg 

5. Sandra De Oliveira 3.B 68 kg 

 Terézia Fedorková 1.A 68 kg 

 

 

Poradie tried na I. stupni 

1. miesto: 4.B – 326 kg 

2. miesto: 1.A – 283 kg 

3. miesto: 1.C – 174 kg 

 

II. stupeň 

1. Sára Selecká 8.C 614 kg 

2. Viliam Ferko 9.C 583 kg 

3. Liliana Varhoľáková 6.B 565 kg 

4. Jakub Brilla 8.C 424 kg 

5. Matúš Hendrichovský 5.D 276 kg 

 

Poradie tried na II. stupni 

1. miesto: 8.C – 1038 kg 

2. miesto: 9.C – 646 kg 

3. miesto: 5.A – 325 kg 
 

 

spracovala: Tereza; ilustrácia: Tamara 

  





 

 

 


